
Vejledning i opsætning af iPad Syddjurs Kommune Version 3


Opsætningen af iPaden knytter sig til to ting. Google apps og dit Uni-login. I Syddjurs 
Skolevæsen er alle oprettet i Google Apps. Det foregår ved, at lærere og elevere 
automatisk via TEA overføres til Google Apps. Det betyder, at alle lærere og elever i 
Syddjurs Skolevæsen har en Gmail. Adressen på denne Gmail er uni-
brugernavn@syddjursskoler.dk F.eks. niel0204@syddjursskoler.dk. 
Ved at opsætte iPaden på denne måde, så får alle lærere og elever mulighed for at maile 
til hinanden. 
Google Apps og Uni-login fungerer kun, hvis Uni-adgangskoden aldrig er blevet ændret 
eller er på mindst 8 tegn. 
Hvis du nogensinde har skiftet din adgangskode til Uni-login, eller er den på mindre end 8 
tegn, så er det første, du skal gøre, at opdatere din adgangskode. Du kan sagtens beholde 
din nuværende kode, men den skal opdateres. Se sidst i vejledningen for en uddybende 
forklaring.
1. Opdatering af adgangskode. 
Åbn en Webbrowser. På computer f.eks. 
Internet Explorer. På iPad Safari. Skriv i 
adressefeltet www.emu.dk  og tryk på 
enter-tasten. Så kommer dette billede frem 
på skærmen:
                                                                                                                    Klik på Uni-login.                                                                               

Log-in med dit uni-login. 
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Så kommer følgende skærmbillede frem. Klik 
her på skift 
adgangskode.

Så kommer dette skærmbillede frem. 

Indtast her din 
nuværende adgangskode

Skriv i de næste felter, hvad koden nu 
skal være. Ønsker du at beholde 
den samme kode, så skriver du den 
bare igen.
                                                            Klik på skift adgangskode
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2.  Opsætning af konto på iPaden
Åbn iPaden. Klik med fingeren på 
indstillinger.




Klik på E-post, kontakter, 
kalendere. 
Klik herefter på tilføj konto.


Klik på Microsoft Exchange (ikke på 
Gmail)
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Så kommer følgende skærmbillede frem. Skriv 
ud for E-post dit uni-login 
brugernavn@syddjursskoler.dk Eks.

niel0204@syddjursskoler.dk
Lad feltet Domain stå tomt.
Skriv ud for brugernavn det 
samme som ud for E-post.
Skriv ud for adgangskode din uni-
adgangskode.
Skriv ud for beskrivelse Syddjursskoler
                                                                                                       Klik derefter på næste

Så dukker der et nyt felt op, der hedder 
server
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Skriv ud for feltet Server: m.google.com
                                                                                                                    Klik på næste




Klik til sidst på arkiver
Herefter er opsætningen færdig.
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Uddybende forklaringer
Hvorfor skal adgangskoden nulstilles?
Der synkroniseres password for alle Syddjurs brugere fra UNI-Login til jeres Google Apps 
domæne. Det er først når man skifter password, at det slår igennem i Google Apps. Initielt 
er passwords i Google Apps sat til det systemtildelte password man i sin tid fik i UNI-Login. 
Hvis password aldrig har været skiftet vil det derfor virke i GoogleApps uden at man skifter 
igen.
Steen Linden Uni-C
Hvorfor Microsoft Exchange konto og ikke Gmail?
En Exchange konto overfører automatisk kontakter og synkroniserer kalendere. Det har vi 
brug for, så vi automatisk kan få overført elever og lærerers kontakter til iPadsene fra 
Google Apps. Google har ikke en exchange tjeneste.
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